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Abstract 
In this paper, the authors made a study about of the birds’ presence on the Lake Bascov in 2000 – 2004 period, 

study which has been performing under the coordination of the Romanian Ornithological Society. They observed a 
number of 16 species of birds that are included in 8 orders and 13 families. The most numerous have been: mallard 
(Anas platyrhynchos), swan (Cygnus olor) and coot (Fulica atra). Among discovered species of water, the anseriforms 
are over dominant, the gruiforms are dominant and the other orders are complementary. Pygmy cormorant 
(Phalacrocorax pygmaeus) is the most endangered species, it being from SPEC 2 category (species whose global 
populations are concentrated in Europe and which have an unfavourable conservation status in Europe). 
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INTRODUCERE 

 
În lucrarea de fa��, ne propunem s� prezent�m situa�ia p�s�rilor observate în timpul Recens�mântului P�s�rilor 

de Ap� de pe lacul Bascov în perioada 2000 – 2004.  
Recens�mântul P�s�rilor de Ap� este un program de evaluare a p�s�rilor pe termen lung, organizat de 

Wetlands International, începând cu anul 1967. Acesta se desf��oar� în 47 de ��ri �i are loc în fiecare an, în perioada 10 
– 20 ianuarie. La noi, derularea sa a pornit odat� cu înfiin�area Societ��ii Ornitologice Române. 

 
MATERIAL �I METOD� 

 
Lacul de Acumulare Bascov face parte din salba de lacuri 

care s-a construit pe râul Arge� începând cu anul 1960. El este 
amplasat la cca. 2 km amonte de limita nordic� a municipiului Pite�ti 
�i este declarat rezerva�ie natural� (GAVA R., 1997) (fig. 1). Are o 
suprafa�� de 162 ha �i adâncimea maxim� de 10m. Serve�te la 
producerea energiei electrice, ca rezerv� de ap� a ora�ului Pite�ti �i 
pentru agrement. Pe lac s-a amenajat �i o baz� nautic� pentru sporturi 
olimpice. Apa este încadrat� în clasa I de calitate. Datorit� 
aluviunilor, în centrul lacului au  ap�rut dou� insule. Acestea, ca �i 
malurile �i partea dinspre amonte, sunt invadate de o vegeta�ie 
palustr� cu stuf, papur�, arini �i s�lcii, care constituie pe parcursul 
anului habitate favorabile pentru multe specii de p�s�ri  (BARCO 
AURELIA & NEDELCU E., 1974).  

Observa�iile au fost realizate în zilele de 15 ianuarie 2000, 
12 ianuarie 2001, 11 ianuarie 2002, 11 ianuarie 2003 �i 17 ianuarie 
2004. S-au folosit binocluri 10 x 50 cu care s-a observat atât avifauna 
de pe luciul apei cât �i cea din zonele învecinate. Speciile de p�s�ri  
s-au determinat folosind ghidul Hamlyn (BRUUN B. et al., 1999). 

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
În perioada 2000–2004, în timpul recens�mântului p�s�rilor 

de ap�, pe lacurile de acumulare din bazinul mijlociu al râului Arge� 
s-au observat 51 de specii de p�s�ri (GAVA R. et al., 2004). Pe lacul 
Bascov, am notat 16 specii de p�s�ri: în anul 2000 – 8 specii, în anul 
2001– 3 specii, în 2002 – 10 specii, în 2003 – 9 specii �i în 2004 – 8 
specii. Cele mai multe exemplare au fost observate în anul 2002 
(565) iar cele mai pu�ine în 2001 (6) (tabelul 1). Speciile observate 

apar�in la 8 ordine: Podicipediformes (o specie),  Pelecaniformes (o specie), Ciconiiformes (o specie), Anseriformes 
(cinci specii), Falconiformes (o specie),  Gruiformes (o specie), Charadriiformes (dou� specii), �i Passeriformes 

 Fig. 1. Amplasarea Lacului de Acumulare 
Bascov. 

The location of the Bascov Accumulation 
Lake. 



 CONETE DENISA          GAVA RADU          MESTEC�NEANU ADRIAN 
 

 182

(patru specii) (fig. 2). Cele mai numeroase au fost ra�ele mari (Anas platyrhynchos LINNAEUS, 1758), lebedele de var� 
(Cygnus olor (GMEL., 1788) �i li�i�ele (Fulica atra LINNAEUS, 1758). 

 
Tabel 1. Situa�ia speciilor de p�s�ri observate pe lacul Bascov. 
The situation of the bird species observed on the Bascov Lake. 
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2000 2001 2002 2003 2004 

        Ord. Podicipediformes 
1 Tachybaptus ruficollis 41  38 4  83 Rc N-SPEC S 

        Ord. Pelecaniformes 
2 Phalacrocorax pygmaeus   11   11 R SPEC 2 V 

        Ord. Ciconiiformes 
3 Egretta alba     1 1 R N-SPEC S 

        Ord. Anseriformes 
4 Cygnus olor 61 3 122 64  250 C N-SPEC S 
5 Anas platyrhynchos 60  260 68 17 405 C N-SPEC S 
6 Anas penelope   2   2 Rr N-SPEC S 
7 Anas crecca   30  10 40 Rr N-SPEC S 
9 Aythya fuligula     1 1 R N-SPEC S 

        Ord. Falconiformes 
9 Buteo buteo    1  1 R N-SPEC S 

        Ord. Gruiformes  
10 Fulica atra 30  50 14 80 174 C N-SPEC S 

        Ord. Charadriiformes 
11 Larus cachinnans 8  4 7 18 37 C N-SPEC S (P) 
12 Larus ridibundus 1  46 2 11 60 C N-SPEC S 

        Ord. Passeriformes 
13 Galerida cristata  1  9  10 Rr SPEC 3 D (P) 
14 Pica pica 11 2  2 12 25 C N-SPEC S 
15 Corvus corax   2   2 R N-SPEC S (P) 
16 Emberiza citrinella 13     13 R SPEC 4 S (P) 

Total exemplare 225 6 565 171 150 1117    
Legend�:  

Frecven�a: R – specie rar�; Rr – specie relativ rar�; Rc – specie comun�; C – specie comun�. 
Categoria SPEC: SPEC 2 - specii concentrate în Europa dar cu statut nefavorabil de conservare, SPEC 3 - specii care 
nu sunt concentrate în Europa �i care nu au statut favorabil de conservare, SPEC 4 - specii care sunt concentrate în 
Europa �i care au statut favorabil de conservare, N-SPEC – specii care nu sunt concentrate în Europa �i care au statut 
favorabil de conservare; 
Statut de amenin�are: S – specie în siguran��; D – specie în declin moderat; V – specie vulnerabil�; P – statut  
provizoriu. 
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Fig. 2. Distribu�ia pe ordine a speciilor de p�s�ri observate. 
The distribution by orders of the bird species observed. 
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Dup� frecven��, �ase specii (37,5%) sunt comune (Cygnus olor (GMEL., 1788), Anas platyrhynchos LINNAEUS, 
1758, Fulica atra LINNAEUS, 1758, Larus cachinnans PALL., 1816, Larus ridibundus LINNAEUS, 1766 �i Pica pica 
LINNAEUS, 1766), o specie (6,25%) este relativ comun� (Tachybaptus ruficollis PALL, 1764), trei specii (18,75%) sunt 
relativ rare (Anas penelope LINNAEUS, 1758, Anas crecca LINNAEUS, 1766 �i Galerida cristata LINNAEUS, 1766) iar 
�ase specii (37,5%) sunt rare (Phalacrocorax pygmaeus PALL., 1733, Egretta alba (LINNAEUS, 1758), Aythya fuligula 
(LINNAEUS, 1758), Buteo buteo (LINNAEUS, 1758), Corvus corax LINNAEUS, 1766 �i Emberiza citrinella LINNAEUS, 
1758) (fig. 3). 

Conform listei SPEC – Species of European Conservation Concern (HAGEMEIJER E. J. M., BLAIR M. J., 1997), 
o specie (cormoranul mic – Phalacrocorax pygmaeus, 6,25%) face parte din categoria SPEC 2 (specie concentrat� în 
Europa dar cu statut nefavorabil de conservare), o specie (ciocârlanul – Galerida cristata, 6,25%) face parte din 
categoria SPEC 3 (specie care nu este concentrat� în Europa �i care nu are statut favorabil de conservare), o specie 
(presura galben� – Emberiza citrinella, 6,25%) face parte din categoria SPEC 4 (specie care este concentrat� în Europa 
�i care are statut favorabil de conservare) iar 13 specii (81,25%) sunt catalogate ca N-SPEC �i nu fac obiectul protec�iei 
pe plan european (fig. 4). În ceea ce prive�te statutul de amenin�are (fig. 5), o specie este vulnerabil� (cormoranul mic – 
Phalacrocorax pygmaeus, 6,25%), o specie este în declin (ciocârlanul – Galerida cristata, 6,25%) �i 14 specii sunt în 
siguran�� (87,50%). 

Am prelucrat datele culese folosind indicele de rela�ie (IR): 
 

IR = NA/N x 100,  
 
în care: NA –  num�rul de exemplare al ordinului A; 
             N –  num�rul total de exemplare recenzate (tabelul 2). 
 

SPEC 3 
(1 specie)

6,25%

Non-SPEC 
(13 specii)

81,25%
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Fig. 4. Reparti�ia speciilor dup� categoria SPEC. 
The species distribution by SPEC Category. 
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Fig. 3. Reparti�ia speciilor observate dup� frecven��. 
The allotment of the observed species by frequency. 
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Tabel 2. Valorile IR ale ordinelor prezente în avifauna lacului. 
The values for IR of the orders presented in the lake avifauna. 

Nr. crt. Ordinul 2000 2001 2002 2003 2004 Interval 
1 Podicipediformes 18,22 0 6,72 2,33 0 7,43 
2 Anseriformes 53,77 50 73,27 77,19 18,66 62,48 
3 Gruiformes 13,33 0 8,84 8,18 53,33 15,57 
4 Charadriiformes 4 0 8,84 5,26 19,33 8,63 
5 Alte ordine 10,66 50 1,94 7,01 0,66 5,55 

 
Am ar�tat varia�iile numerice ale fiec�rui ordin pe durata de studiu luat� în considerare, reprezentând valorile 

IR într-un sistem de coordonate cu axa statistic� – AS �i axa de dominan�� – AD, calculate cu formulele: 
 

AS = 100/N,  
AD = 2 x AS,  

 
unde: N –  num�rul de ordine recenzate. 

În acest caz, AS = 12,5 �i AD = 25.  

Dup� cum se observ� în fig. 6, anseriformele se men�in tot timpul în zona de dominan�� cu excep�ia anului 
2004, când sunt dominante (ca urmare a sc�derii num�rului acestora �i cre�terii efectivelor gruiformelor �i 
charadriiformelor). Gruiformele sunt în anul 2000 dominante, în 2001, 2002 �i 2003 complementare �i în 2004 
supradominante. Charadriiformele, în afara anului de dominan�� 2004, se p�streaz� mereu complementare. Grupul 
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Fig. 6. Dinamica ordinelor de p�s�ri de pe lacul Bascov (2000 - 2004). 
The birds orders dynamic on the Bascov Lake (2000 - 2004). 

specii în 
siguran�� 
(14 specii)

87,50%

specii în 
declin 

(1 specie)
6.25%

specii 
vulnerabile 
(1 specie)

6,25%

Fig. 5. Distribu�ia speciilor dup� statutul de amenin�are. 
The species distribution by threatened status. 
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celorlalte ordine este supradominant în 2000 (din cauza num�rului ridicat de podicipediforme �i paseriforme) �i 2001 
(datorit� diminu�rii drastice a efectivului de anseriforme). În rest, acesta este complementar. 

Pe întreg intervalul (fig. 7), anseriformele sunt supradominante, gruiformele sunt dominante iar 
charadriiformele sunt complementare. Celelalte ordine, reunite în grup, sunt dominante dar, luate separat, acestea nu 
sunt decât complementare. 

 
Nu am g�sit nici o corela�ie pe termen scurt între varia�ia efectivelor principalelor specii de p�s�ri prezente pe 

lac în timpul efectu�rii recens�mântului �i condi�iile de mediu. Cum pe termen lung exist� îns� o influen��, r�mâne în 
viitor de stabilit cum se manifest� aceasta asupra popula�iei de p�s�ri (tabelul 3, fig. 8).  

 
Se observ� totu�i c� efectivele speciilor de corcodel mic (Tachybaptus ruficollis), leb�d� (Cygnus olor) �i ra�� 

mare (Anas platyrhynchos) variaz� asem�n�tor, cu cre�teri �i sc�deri similare, condi�iile de mediu având deci aceea�i 
influen�� asupra lor. Pe de alt� parte, aluri apropiate au �i curbele de varia�ie a efectivelor de li�i�� (Fulica atra) �i 
pesc�ru� râz�tor (Larus ridibundus). 
 

Tabel 3. Situa�ia meteorologic� la momentul observa�iilor. 
The meteorological situation at the observations moment.  

Data Ora Temperatura (°C) Nebulozitatea atmosferic� (%) Ghea�a (%) 
15.01.2000 11,10 - 11,50 - 4 40 80 
12.01.2001 10,40 - 10,50 6 0 90 
11.01.2002 12,00 - 12,50 1 0 40 
11.01.2003 12,20 - 12,50 - 1 100 30 
17.01.2004 11,45 - 12,00 - 2 40 60 
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Fig. 8. Varia�ia efectivelor la principalele specii de p�s�ri observate. 
The effectives variation for the main species of birds observed. 

Fig. 7. Participarea medie global� a ordinelor de p�s�ri la popula�ia de pe lacul Bascov. 
The global midst participation for the birds orders at the population of the Bascov Lake. 
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CONCLUZII 
 

– În timpul recens�mântului p�s�rilor de ap� de pe lacul Bascov, în  perioada 2000 – 2004 am observat 16 
specii de p�s�ri;  

– Cele mai multe exemplare au fost observate în anul 2002  iar cele mai pu�ine în 2001; 
– Speciile observate apar�in la opt ordine: Podicipediformes,  Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes, 

Falconiformes,  Gruiformes, Charadriiformes �i Passeriformes; 
– Cele mai numeroase au fost: ra�ele mari (Anas platyrhynchos), lebedele de var� (Cygnus olor) �i li�i�ele 

(Fulica atra);  
– Dup� frecven��, �ase specii sunt rare, trei specii sunt relativ rare, o specie este relativ comun� �i �ase specii 

sunt comune; 
– Din punctul de vedere al protec�iei, o specie (cormoranul mic – Phalacrocorax pygmaeus) face parte din 

categoria SPEC 2, o specie (ciocârlanul – Galerida cristata) face parte din categoria SPEC 3, o specie face parte din 
categoria SPEC 4 iar 13 specii sunt catalogate ca Non-SPEC; 

– Dup� statutul de amenin�are, o specie este vulnerabil� (cormoranul mic – Phalacrocorax pygmaeus), o specie 
este în declin (ciocârlanul – Galerida cristata) �i 14 specii sunt în siguran��; 

– Luate pe ani, anseriformele sunt în principal supradominante iar gruiformele �i charadriiformele sunt mai ales 
complementare;  

– Pe întreg intervalul, anseriformele sunt supradominante, gruiformele sunt dominante iar celelalte ordine, 
complementare; 

– Efectivele speciilor de corcodel mic (Tachybaptus ruficollis), leb�d� (Cygnus olor) �i ra�� mare (Anas 
platyrhynchos) variaz�  de-a lungul anilor în mod asem�n�tor, având cre�teri �i sc�deri similare. 

– Datorit� presiunii antropice din ce în ce mai mari, se impune respectarea cu stricte�e a m�surilor de ocrotire.  
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